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láda schválila další finanční
pomoc zmírňující následky
pandemie koronaviru, tentokrát pro nekomerční
sportovní organizace. Ze
státního rozpočtu jim letos Národní
sportovní agentura rozdělí jednu
miliardu korun ve speciálním programu Covid Sport.
„Dělali jsme si prognózu a do konce roku nám vychází ztráta kvůli výpadku od 800 tisíc do milionu korun. Pandemie nás postihla hodně,
žijeme zejména z komerčních pronájmů sportovišť,“ říká Jiří Kropáč,
předseda Sportovního klubu Oaza
Praha, který provozuje antuková
hřiště pro tenis, volejbal, nohejbal
či minigolfové hřiště.
„V době pandemie jsme museli
platit elektřinu, plyn nebo zaměstnance, aniž bychom měli příjmovou část. Celkem jsme byli nuceni
vydat odhadem přes 100 tisíc korun,“ uvádí David Šenk z TJ Slavoj
Čerčany, který provozuje tělocvičnu, dvě fotbalová a jedno volejbalové hřiště.
Udržovat zimní stadion a platit za
energie musela také Kobra Praha,
protože během koronakrize si přestali ledovou plochu pronajímat
platící sportovci. TJ Bohemians Praha by zase musela vyfouknout tenisové haly, anebo všem citelně zvýšit členské příspěvky. Tenis byl sice
jedním z prvních uvolněných sportů (jeden na jednoho), nicméně zájemců značně ubylo.
Dotace jsou určeny pro sportovní
kluby, spolky a jednoty vlastnící
sportoviště, o která se musejí starat
bez ohledu na to, zda je využívají
nebo pronajímají, aby z výnosu pokryli část nákladů na svou činnost.
O dotaci se mohou rovněž ucházet sportovní organizace, které
sportoviště nemají a pronajímají si
je pro své členy jinde. Během nou-

zového stavu je kvůli koronavirovým omezením nemohly několik
měsíců využívat a dotace jim má
marně vynaložené platby kompenzovat.
Hobby sportovci mohou navíc dostat kompenzaci nákladů na přípravu různých soutěží a turnajů, které
se nemohly uskutečnit. Ve všech
případech půjde z dotací uhradit
jen polovinu nákladů, druhou ponese sportovní organizace. „Výše
jednotlivé dotace zastropovaná
není. Z našeho průzkumu mezi
sportovními organizacemi vyplývá,
že by jedna miliarda měla být dostatečná,“ dodává mluvčí Národní
sportovní agentury Jakub Večerka.

Z programu Covid
Sport nelze podpořit
profesionální
sportovce.

Z programu Covid Sport nelze
podpořit profesionální sportovce.
Náklady, které mají se svými sportovišti a neuskutečněnými akcemi, si
ligové fotbalové či hokejové kluby
musejí hradit samy. Podnikají totiž
jako akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, nejde
z podstaty věci o neziskovou záležitost. Program se netýká ani městských příspěvkových organizací,
takže například náklady na provoz
městského bazénu z něj uhradit
nejdou.
Hobby sport závisí na dotacích
Sportovní organizace obvykle fungují z příspěvků členů, z komerčního pronájmu sportovišť a z dotací,
které poskytuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Týkají

Schodek roste. Ke konci
května už byl 157 miliard
PRAHA Česko hospodařilo ke konci května se schodkem 157,4 miliardy korun. Číslo je kvůli dopadu pandemie koronaviru nejvyšší v novodobé historii republiky. Od dubna
se deficit prohloubil o více než šedesát miliard.
Loni ke konci května schodek dosáhl 50,9 miliardy korun. Dosud
byl ke konci května nejvyšší deficit
rozpočtu v roce 2010, a to 95,4 miliardy korun.
„Státní rozpočet vykazuje nejhorší květnové plnění v historii České
republiky, zvláště varovné je to kvůli stále nízké nezaměstnanosti.
Schodek letos dosáhne 500 miliard
korun,“ komentoval výsledky ekonom společnosti Finlord a člen Národní ekonomické rady vlády
Lukáš Kovanda.
Schodek ve výši 300 miliard korun označil za „nemístně optimistic-

ký“. Květnové číslo podle něj není
dobrý signál, protože květnová nezaměstnanost se pohybovala na
úrovni 3,6 procenta, což je nejnižší
údaj v rámci EU. Firmy teprve začínají propouštět a dá se čekat zhoršení, a tedy výpadek na straně odvodů za zaměstnance a zároveň nárůst výdajů na sociální dávky.
Výrazně se propadaly daňové příjmy. Na DPH se vybralo oproti loňskému květnu o osm miliard korun
méně. DPH v prvním čtvrtletí kleslo poprvé po šesti letech. Důvodem
je nízká spotřeba domácností – lidé
přibrzdili útraty a omezili výdaje zejména na zbytné věci.
Podstatně se snížil i výběr daní
z příjmu fyzických a právnických
osob, který v květnu poklesl zhruba
o 15 miliard korun. Příjmy z Evropské unie naopak o 15,4 miliardy korun vzrostly. (fih, ČTK)

se jich programy Můj klub a Organizace sportu. Například v programu
Můj klub se loni rozdalo 1,3 miliardy korun do zhruba 5,5 tisíce klubů
a tělovýchovných jednot.
Ještě předtím, než došlo na schválení mimořádného dotačního programu, sněmovna musela v první
půli května schválit novelu zákona
o Národní sportovní agentuře. Ta
totiž měla začít rozdělovat dotace
do sportu až příští rok.
Na druhou stranu ministerstvo
školství, které dosud dotace rozděluje, už nesmělo podle zákona vypsat zbrusu nový dotační program.
Agentura, v jejímž čele stojí bývalý
hokejový brankář Milan Hnilička,
nyní postupně přebírá od ministerstva celou agendu dotací do sportu.
„V některých případech může neschopnost sportovních organizací
hradit závazky spojené s provozováním sportovních zařízení způsobit
přerušení dodávek energií, vody,
tepla, chladu, případně poskytování jiných služeb, jejichž zajištění je
pro správu sportovních zařízení nezbytné i v době, kdy jsou zcela uzavřena – sportovní organizace přišly
například o příjem od externích pronajímatelů, ale fixní náklady musejí
hradit dál,“ uvedl Hnilička.
Vznik programu iniciovala Česká
unie sportu (ČUS) spolu s další zastřešující organizací – Českou obcí
sokolskou. „U některých subjektů
by dokonce hrozila insolvence, zastavení sportovní činnosti nebo neúnosné navýšení členských příspěvků,“ říká Miroslav Jansta, předseda
ČUS. Pobočky po celé republice budou podle něj pomáhat místním
spolkům se žádostmi o dotace.
ČUS zastřešuje největší počet
drobných sportovních organizací,
přes sedm tisíc sportovních klubů
a tělovýchovných jednot a přes
70 sportovních svazů (Český tenisový svaz, Fotbalová asociace ČR, Český svaz ledního hokeje a další). Ty
se starají o svůj sport celonárodně
a zastupují ho také v mezinárodních organizacích.
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Financování hobby
sportu za koronaviru

1 mld. Kč
má rozdělit Národní sportovní
agentura mezi žadatele
o pomoc kvůli pandemii.
Peníze jsou určeny pro
neziskové sportovní
organizace, jako je spolek,
ústav, nadace či obecně
prospěšná společnost.
Hradí se 50 % nákladů a byly
stanoveny 3 oblasti
podpory.

Sportovní spolky a jednoty mohou žádat o další
dotace. V době koronaviru přišly o statisíce.
Jitka Vlková
redaktorka
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1. Provoz sportovních zařízení

Zařízení muselo být uzavřeno nebo byla
omezena jeho činnost. Uhradí se
50 procent fixních nákladů za březen, duben
a květen (energie, nájem, pohonné hmoty,
pojištění, náklady na správce a provozní
zaměstnance zařízení).

2. Organizace sportovních akcí

Musela se zrušit, odložit či omezit sportovní akce (březen
až červenec), uhradí se 50 procent marně vynaložených
nutných nákladů (pronájem, ubytování, stravování, poplatek
mezin.organizaci, pojištění, osobní náklady realizačního
týmu), které nelze využít na nějakou akci v budoucnu.

3. Nájem sportovních zařízení

Žádosti lze podávat
od 5. 6. 2020 do 31. 8. 2020
Výplata peněz potrvá
od 15. 6. 2020 do 30. 9. 2020

Pokud dané sportovní zařízení nebylo možné zcela či
zčásti využívat k pravidelné sportovní činnosti, uhradí
se 50 procent nájemného za březen, duben a květen.

60 mld. Kč

Kolik má stát Národní sportovní agentura
(v mil. Kč, 2020)

financování
antidopingové
organizace

provoz

64

je odhadovaná hodnota majetku,
který spravují sportovní organizace.

1,2 mld. Kč

19,6

ročně činí náklady na údržbu zařízení
ve správě sportovních organizací.

Kolik peněz šlo do sportu ze státního rozpočtu
(v mld. Kč)
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Bankovnictví

Doprava

Vláda zrušila
zmrazení
nájemného bytů

Kellnerův majetek
se snížil kvůli
Home Creditu

Splátky si odložila Kamionové firmy
asi desetina klientů očekávají potíže.
tuzemských bank
Chtějí státní pomoc

Vláda zrušila zmrazení nájemného
u bytů, které zavedla kvůli epidemii koronaviru 23. dubna. Podle ní
už nehrozí zneužití postavení pronajímatele. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na twitteru
uvedla, že po ukončení nouzového
stavu skončilo i omezení pohybu
a situace na trhu s byty se vrací k
normálu. Cenové moratorium kritizovala opozice a část senátorů ho
Ústavnímu soudu navrhla zrušit.
„Rušíme stropy na nájmy. Během
nouzového stavu byl problém sehnat si nové bydlení, proto jsme lidem dali záruku, že jim náklady na
bydlení neporostou. Omezení pohybu už ale skončila a prohlídky
bytů už zase probíhají. Vracíme se
k normálu,“ uvedla Schillerová na
sociálních sítích během jednání kabinetu. (ČTK)

Hodnota majetku Petra Kellnera
se nyní podle agentury Bloomberg
pohybuje kolem deseti miliard dolarů (zhruba 242 miliard korun).
Kellner tak zatím letos mezi boháči ve východní Evropě bez zahrnutí Ruska zaznamenal nejprudší propad hodnoty majetku, a to především kvůli poklesu hodnoty jeho
podílu v Home Creditu. Firma poskytující spotřebitelské úvěry se
dostala do potíží zejména kvůli expanzi na čínském trhu. Kolaps plánu Home Creditu na úpis akcií na
hongkongské burze spolu s pandemií miliardáře od ledna dohromady připravily o 2,5 miliardy dolarů
(zhruba 60 miliard korun). Nyní
problémy firmy prohlubuje zpomalování čínské ekonomiky a
útlum v oblasti spotřebitelských
úvěrů. (ČTK)

Banky obdržely zhruba 345 tisíc žádostí o odklad splátek úvěrů od klientů postižených opatřeními proti
šíření koronaviru. Tímto způsobem ponechaly dlužníkům načas
likviditu za celkem deset miliard
korun. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace mezi členským bankami. Všechny dotázané
banky, které představují dohromady drtivou většinu trhu, se řídí doporučením asociace z 12. března.
Banky odhadují, že odklad se týká
zhruba desetiny jejich klientů s úvěry. Poměr žádostí zůstal od jejich
posledního průzkumu nezměněn,
tedy dvě třetiny žádostí se týkaly
spotřebitelských úvěrů, čtvrtina hypoték a zbylou desetinu tvoří úvěry podnikatelům. Pokud banky žádost o odklad nevyřídily, většinou
měl žadatel dluhy. (ČTK)

Kamionová doprava v Česku stále
není z nejhoršího venku. Po až čtyřicetiprocentním poklesu zakázek
hrozí dopravcům v příštích měsících druhotná platební neschopnost. Situaci navíc může zhoršit případné prodloužení letní odstávky
v automobilkách. Léto tak může
být pro řadu firem kritické. Problémy mají nadále autobusoví dopravci, uvedl generální tajemník sdružení Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. Podle dopravců by měl pomoci stát, například formou kompenzací či snížením daní. Většina nákladních dopravců zaznamenala
během krize pokles zakázek
o 30 až 40 procent. Velmi špatně
jsou na tom hlavně mezinárodní
dopravci, zejména pak firmy s velkým podílem zakázek z oboru automotive. (ČTK)

